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KULTURNÍ DŮM JOSEFA SUKA - program červenec - srpen 2019

Kulturní sezona 2018-2019 v našem Kulturním domě 
Josefa Suka skončila. Na období léta plánujeme z kul-
turních akcí pravidelné projekce sedlčanského kina 
a budeme provádět tradiční opravy, revize, údržbu 
a také některá dílčí vylepšení našich interiérů a na-
šeho technického vybavení. 
Máme pro Vás již nyní připraveny některé pořa-
dy pro novou sezonu 2019-2020 a dovolujeme si 
některé z nich představit. Tradiční jsou dva před-
platitelské cykly – Předplatné divadla a Předplatné 
slova, hudby a poezie – jejichž přehled naleznete 
na dalších stránkách Kulturního kalendáře. Výhod-
né průkazky předplatného lze zakoupit v TIC na ná-
městí TGM 34 v Sedlčanech.

PŘEDPLATNÉ DIVADLA 2019 – 2020 
– 7 PŘEDSTAVENÍ ZA 1.300,- Kč                                                                                                                                

PŘEDPLATNÉ POEZIE, SLOVA A HUDBY  
2019 – 2020 

– 4 PŘEDSTAVENÍ ZA 550,- Kč

 

DO NOVÉ KULTURNÍ SEZONY 
PRO VÁS PŘIPRAVUJEME:

OLDTIMERS JAZZ BAND (koncert)
HVĚZDY JAK JE NEZNÁME – Jiřina BOHDALOVÁ 
a Bohuš MATUŠ (zábavný pořad)

SNY VE VEGAS (travesti show)
DAGMAR PECKOVÁ a Moravské klavírní trio 
(koncert)

ČARODĚJKY V KUCHYNI (divadlo)
VELKÁ DOBRODRUŽSZVÍ MALÉHO BROUKA 
(pořad pro děti)

JAKUB SMOLÍK s kapelou (koncert)
ČTENÍ KE KAFI (poetický večer)
PARDÁL (divadlo)
BIG BAND ÚH AČR a Josef LAUFER (koncert)
KRKONOŠSKÉ POHÁDKY (divadlo pro děti)
1+1=3 ANEB JAK TO TEDY BYLO ANTONÍNE 
(divadlo)

KONCERT UČITELŮ ZUŠ (koncert)
NA HRUŠCE SEDÍ DIKTÁTOR (divadlo)
ZAHRADNÍ SLAVNOST (divadlo)
MICHAL NESVADBA (pořad pro děti)
KAREL KAHOVEC a G&B (koncert)
BLUE ORCHESTRA (koncert)
DOPISY OLZE (poetický večer)
STRAHOVANKA (koncert)
SPIRITUÁL KVINTET (koncert)
VÁNOČNÍ KONCERT 
– ZÁBOJ, ZÁBOJÁČEK A ZUŠ (koncert)
NEZMAŘI (koncert)
PARTIČKA (show)
DVA NAHATÝ CHLAPI (divadlo)
SAMSON A JEHO PARTA (koncert)….



 
KULTURNÍ DŮM JOSEFA SUKA - program červenec - srpen 2019

Září 2019
ČARODĚJKY V KUCHYNI, Caroline Smith
Co se stane, když osud svede dvě zralé 
ženy, které se dlouhá léta nenávidí, do 
televizní kuchařské show? Urážky jsou 
pikantnější než připravované pokrmy, 
výpady ostřejší než chilli paprika, at-
mosféra hustější než bešamelová 
omáčka... Kdo koho utáhne na vařené 
nudli? Je špikovací jehla dobrá zbraň? 
Co „dobrého“ si dámy naservírují? To všechno zjistíte v brilantní ko-
medii kanadské autorky.
V režii Romana Štolpy hrají: Veronika Žilková / Sandra Pogodo-
vá, Michaela Dolinová, Vincent Navrátil / Ladislav Ondřej, Milan 
Duchek
Uvádí MDA Agentura Praha

Říjen 2019 
1 + 1 = 3 … aneb Jak to tedy bylo Antoníne?, Miluše Dreiseit-
lová a Zuzana Kožinová
Hra nám přibližuje dvě osudové ženy Antonína Dvořáka, milující 
ženu Annu a milovanou tajnou lásku Josefinu. Obě ženy vedou 
imaginární dialog o svém osudovém muži, rozdělený do klíčových 
epizod jejich pozoruhodného společného života od Dvořákových 
hudebních začátků a prvních úspěchů v Praze, přes turné Evro-
pou až k slavné premiéře Novosvětské symfonie v New Yorku. 
Ústřední myšlenkou hry je věčná pravda filosofů života, že žít 
s bytostí milující je větší štěstí, než snít o životě s bytostí milova-
nou, protože štěstí nelze vysnít, jen prožít.
V režii Libora Hrušky hrají : Kateřina Seidlová, Lucie Kožinová 
a Zuzana Kožinová
Uvádí Divadelní společnost Karel Soukup

Listopad 2019
„ … A NA HRUŠCE SEDÍ DIKTÁTOR“, Jaroslav Gillar, Vladimír Škutina
 Hra je groteskou o světě, v němž žijeme. Je to hra o konfrontaci 
světů, myšlenek a názorů. V neznámé zemi, 
na neznámém místě se ocitá unesený diktá-
tor. Teroristka zjišťuje, že plán únosu selhal. 
Co teď s diktátorem? Není na prodej ani na 
výměnu. Zbývá jen lidské sblížení. Výborná 
komedie s hvězdným hereckým obsazením.
V režii Jaroslava Gillara hrají : Miroslav Tá-
borský a Jitka Ježková
Uvádí Agentura GP-Art Praha

Leden 2020
MADAME RUBINSTEIN, John Misto  
Malovali ji Salvador Dalí i Picasso. Zdobila se šperky, které patřily 
Kateřině Veliké a sňatkem získala titul kněžny. Helena Rubinstein 
byla královnou kosmetického impéria, které vystavěla na dvanác-
ti kelímcích obyčejného krému. Nesnášela prázdné tlachání, byla 
prostořeká a firmu řídila pevnou rukou do posledního dechu. Jedi-
né oslovení, které připouštěla, bylo Madame.
V režii Petra Svojtky hrají: Milena Steinmasslová, Dana Syslová a Jiří Háma
Uvádí umělecká agentura ADF Praha

Únor 2020
KRÁS(K)A NA SCÉNĚ, Jeffrey Hatcher
Londýn. Rok 1662. Král Karel II. vydává zákaz hraní ženských postav 
mužskými herci. Edward Kynaston, herec, který je na vrcholu díky 
svým ženským hrdinkám, začíná hrát zásadní hru svého života. Co 
když žije skutečný život jen na prknech s vůní divadelních šminek 
a v reálném životě je jen bezradným pozorovatelem? To vše ve 
světě, který se stal navíc nelítostným a bez náznaku soucitu či po-
chopení. „Jako žena mohu být i tím, čím nemohu být jako muž“. 
Historická freska s aktuálním tématem lidské identity.
V režii Petra Mikesky hru uvádí Městské divadla Mladá Boleslav.

Duben 2020 
PROČ MUŽI NEPOSLOUCHAJÍ A ŽENY NEUMÍ ČÍST V MA-
PÁCH,  Allan a Barbara Peasovi, Miroslav Hanuš 
Hudební komedie, která vám poradí, jak předcházet partnerským 
krizím, vychází z knihy manželů Peasových, ve které zkoumají roz-
díly mezi myšlením žen a mužů a staly se světovým bestsellerem. 
Miroslav Hanuš si jejich dílo vzal jako základ své hudební komedie. 
V režii Richarda Otradovce hru uvádí Spolek divadelních ochotní-
ků Sedlčany.

Březen 2020
RIGOLETTO, G. Verdi
Jedna z nejslavnějších stálic operního repertoáru, výrazně inspi-
rovaná slavnou hrou Victora Huga „Král se baví“. Samotná hra, 
stejně jako její pozdější hudební zpracování, je kromě jiného 
především kritickou sondou nekompromisně dokládající obraz 
vulgární, obscénní, marnivé společnosti, jež se ocitá v zářném 
kontrastu s citem bezvýhradným, samozřejmým, s citem bez 
otazníků, s křehkým vztahem otce a dcery. 
V režii Oldřicha Kříže hrají: operní soubor, orchestr a sólisté Diva-
dla F. X. Šaldy Liberec

PŘEDPLATNÉ DIVADLO 2019-2020

Říjen 2019 
ČTENÍ KE KAFI
Chvilky pohody a zajímavých po-
hledů na obyčejný život kolem nás. 
Scénické čtení z rukopisů Daniely 
Zbytovské v podání hereček divadla 
„Maléhry“ z Brna.
Účinkují:  
Daniela ZBYTOVSKÁ, Barbora SEIDLOVÁ, Nikola ZBYTOVSKÁ

Listopad 2019
DOPISY OLZE
Tento pořad vznikl cíleně k oslavám 30. výročí sametové revo-
luce. V rámci tohoto jedinečného programu zazní hudba svě-
tových i českých autorů, která bude prokládána četbou kore-
spondence bývalého prezidenta Václava Havla.
Účinkují:  Valérie ZAWADSKÁ – umělecký přednes, Eva GARA-
JOVÁ – zpěv, Kateřina ENGLICHOVÁ - harfa

Leden 2020 
MISTŘE, O ČEM SE NEVÍ?
Divadelní společnost Karel Soukup uvádí nový pořad - poučný 
a zábavný dialog z atraktivního hereckého prostředí. V pořadu 
vystupují populární herci, kteří se s diváky podělí o své zážitky, 
zkušenosti, zajímavé historky a předvedou divákům své umění.
Účinkují: Ivan VYSKOČIL / Jan KAČER, Karel SOUKUP

Březen 2020
VEČER HUDBY A POEZIE
Tradiční hudebně-poetický pořad, v němž se spojuje krása 
mluveného slova a hudby. Zazní poezie J. Seiferta, V. Nezvala, 
V. Renče a dalších a skladby českých i světových autorů G. B. 
Cervetta, A. Dvořáka, A. Arutjunjaa a dalších.
Účinkují: 
Petra ŠPALKOVÁ – umělecký přednes, Jan SLÁDEČEK – violon-
cello, Vítězslav PODRAZIL – klavír

PŘEDPLATNÉ POEZIE, SLOVA A HUDBY 2019-2020
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Havlíčkova 514, 264 01 Sedlčany, tel.: 318 821 741 
Vedoucí kina: Marcel Čekal (kino@sedlcany.cz) 
Kancelář kina je otevřena v pracovní dny od 8 - 14 hodin 
Pokladna kina je otevřena v den promítání hodinu před začátkem představení.

KINO
SEDLČANY

pátek 5. července ve 20 hod.  

SKLENĚNÝ POKOJ
film ČR/SR – drama (2019), rež. J. Ševčík, 104 min. 

Milostný příběh inspirovaný dramatickými událostmi 20. století 
i zrodem ikonického architektonického skvostu – brněnské vily 
Tugendhat. Rodinný život, jaký si Liesel vysnila, prostoupený svět-
lem a klidem průzračného prostoru, naplněný láskou a umocně-
ný vztahem s nerozlučnou přítelkyní Hanou, však netrvá dlouho. 
Viktor je Žid a Evropu čím dál víc zahaluje stín nacismu.  Rodina se 
připravuje na odchod do exilu. Další ranou pro Liesel je bolestné 
zjištění, že Viktor má poměr s mladou ženou Katou, jíž jako vá-
lečné uprchlici poskytli ve svém domě azyl. Hrají C. Van Houten, 
K. Roden a další.             Vstupné 90 Kč. Mládeži do 12 let nevhodné.

sobota 6. července ve 20 hod.

CO JSME KOMU ZASE UDĚLALI? 
film F, B – komedie (2019), režie P. de Chauveron, 98 min. 

Verneuilovi čelí nové krizi. Jejich čtyři dcery a jejich manželé, 
David, Rachid, Chao a Charles, se rozhodli opustit Francii. Každý 
z nich k tomu má dobrý důvod. Ale co rodiče? Ti udělají všechno 
pro to, aby jim mladí neodjeli někam na druhý konec světa. Po-
kračování úspěšné francouzské komedie vás opět zaručeně roze-
směje.                           Vstupné 90 Kč. Mládeži do 12 let nevhodné.

pátek 12. července ve 20 hod.

NEVIDITELNÉ 
film Francie – komedie/drama (2019), rež. L.-J. Petit, 102 min. 

Komedie vypráví o čtyřech pracovnicích, které se v denním cen-
tru na předměstí francouzského města snaží pomoci ženám ve 
složité životní situaci. Když má být centrum kvůli úřednímu roz-
hodnutí uzavřeno, jeho zaměstnankyně se nevzdávají a berou si-
tuaci do vlastních rukou.
Vnímavý snímek plný humoru, naděje a autentických hereckých 
výkonů ukazuje, že za každým „neviditelným“ člověkem z okraje 
společnosti stojí silný příběh a že s pomocí a podporou ostatních 
lze překonat i ty nejtěžší překážky. 

Vstupné 100 Kč. Mládeži do 12 let nevhodné.

sobota 13. července ve 20 hod.                DVD prem.1.7.19

ŽENY V BĚHU 
film Česko – komedie (2019), rež. M. Horský, 93 min. 

Komedie o ženách, které se nebojí vyběhnout štěstí naproti. Věra 
prožila s Jindřichem báječný život a je pevně rozhodnutá splnit 
jeho poslední přání – zaběhnout maraton! Emancipovaná a rázná 
matka tří dcer v tom nevidí žádný problém. Prostě si trasu rozdělí 
na čtyři díly. Hrají Z. Adamovská, T. Kostková, J. Boková, V. K. Ku-
bařová.                                           Vstupné 90 Kč. Mládeži přístupné.

pátek 19. července v 19 hod.

BUMBLEBEE 
film USA – dobrodružný (2019), rež. T. Knight, 113 min. 

Charlie je obyčejná osmnáctiletá holka, která právě k narozeninám 
dostala své první auto. Jenže ten žlutý „Brouk“ není obyčejná ojeti-
na, ale Bumblebee, který se v téhle podobě ukrývá nejen před lid-
mi, ale i ostatními Transformers. Hrají: Hailee Steinfeld, John Cena, 
John,Ortiz, Len Cariou.                   Vstupné 90 Kč. Mládeži přístupné.

sobota 20. července ve 20 hod.               DVD prem. 11.7.19

DEVADESÁTKY 
film USA – drama/komedie (2019), rež. J. Hill, 85 min. 

Kalifornské slunce, holky, mejdany, skejt a parta starších kluků, do 
které by hrozně rád zapadl. Tohle je prostě léto všech velkých po-
prvé, na které Stevie nikdy nezapomene. Tím spíš, že ho prožívá 
v polovině devadesátek – neopakovatelné době, jejíž atmosféru 
J. Hill ve svém režijním debutu dokonale vystihl, hudbou počínaje 
a módou konče. Hrají S. Suljic, J. Carmichael, L. Hedges, K. Water-
son.                            Vstupné 100 Kč. Mládeži do 12 let nevhodné.
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Havlíčkova 514, 264 01 Sedlčany, tel.: 318 821 741 
Vedoucí kina: Marcel Čekal (kino@sedlcany.cz) 
Kancelář kina je otevřena v pracovní dny od 8 - 14 hodin 
Pokladna kina je otevřena v den promítání hodinu před začátkem představení.
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pátek 9. srpna ve 20 hod.                        DVD prem. 13.6.19

SPITFIRE 
film GB – dokument (2019), rež. D. Fairhhead, 99 min. 

Říkalo se, že je to učiněná krása. Jenže tahle krása uměla zabíjet. 
Spitfire vypráví impozantní, velký příběh o vizi, odhodlání a od-
vaze. Příběh letounu, který vznikl ze soutěživosti, nabral obrysů 
v době, kdy se stahovala válečná mračna, a své ostruhy si vysloužil 
v žáru boje – a stal se nejslavnějším stíhacím letounem na světě. 
Příběh letounu Spitfire, který změnil běh světových dějin, je vy-
právěný posledními dosud žijícími veterány druhé světové války.      
                                     Vstupné 90 Kč. Mládeži do 12 let nevhodné.

sobota 10. srpna ve 20 hod.                     DVD prem. 1.8.19  

TERORISTKA 
film Česko – komedie/drama (2019), rež. R. Bajgar, 95 min. 

sobota 31. srpna ve 20 hod.

LOVENÍ 
film Česko – komedie, romantický (2019), rež. K. Janák, 106 min. 

Komedie Teroristka je příběhem učitelky v důchodu, která celý 
život učila žáky, že základem všeho je slušnost a násilí nic ne-
řeší. Jenže zjistí, že přesně na to gauneři spoléhají. „Učitelky 
v důchodu přece nestřílejí lidi,“ říká darebák. „Právě. Ale teď už si 
tím nikdo nebude jistý,“ odpoví mu paní, než odjistí zbraň. Hrají 
I.Janžurová, M. Hofmann, T. Vilmelmová a další. 
                                       Vstupné 90 Kč. Mládeži do 12 let nevhodné.

sobota 17. srpna ve 20 hod.

COLETTE: PŘÍBĚH VÁŠNĚ 
film GB,USA,H -  životopisný/historický/drama (2019), režie 
W. Westmoreland, 111 min.

Skandální příběh nekonvenční a talentované ženy, jejíž život byl 
stejně pikantní, jako romány, kterými okouzlila pařížskou společ-
nost v první polovině 20. stole-
tí. Mladinká Sidonie - Gabrielle 
Colette se zamiluje do o 15 let 
staršího, charismatického paříž-
ského literáta Willyho. Poté, co 
se vezmou, je Colette z klidného 
venkovského prostředí katapul-
tována do světa zářivých paříž-
ských salónů a opojných večírků 
francouzské smetánky. Colette 
se přizpůsobuje novému živo-
tu... Hraje K. Knightely, D. West. 

                                    
Vstupné 90 Kč. 

Mládeži do 12 let nevhodné.

Hlavní postava filmu Eliška má svatbu a čeká na svůj velký mo-
ment. Namísto svého „ano“ ale ženich řekne „ne“ a od oltáře 
uteče. Naštěstí má zdrcená Eliška skvělou kamarádku s jasným 
receptem, co je potřeba dělat. Ona sama střídá kluky jako ponož-
ky, a proto hned založí Elišce profil na osvědčené seznamce. Té to 
není příliš po chuti, ale je jí už 35 let, je single a má strach, aby jí 
neujel vlak. Hraje E. Geislerová, J. Prachař a další. 
                                      Vstupné 90 Kč. Mládeži do 12 let nevhodné.

pátek 16. srpna ve 20 hod.

FREE SOLO 
film USA – dokument (2019),rež. J. Chin, A. Honnold, 100 min.

Alex Honnold si neklade v životě zrovna malé cíle: špičkový ame-
rický sportovec udivuje svět odvážným balancováním na hraně 
života a smrti, když zdolává složité strmé vrcholy sám a bez jaké-
hokoli jištění. Yosemitský gigant El Capitan ale představuje výzvu, 
před kterou i chladnokrevný a zdánlivě emocí zbavený  lezec za-
pochybuje. Snímek Free Solo je strhující studií muže, odhodlané-
ho překonávat vlastní limity.   Vstupné 100 Kč. Mládeži přístupné. pátek 30. srpna v 19 hod.

ASTERIX A TAJEMSTVÍ
KOUZELNÉHO LEKTVARU 
film Francie – animovaný, rodinný (2019), rež. D. Gansel, 105 min.

Sveřepí Galové se vracejí! Napětí stoupá, v kotlíku to vře! Tajem-
ství síly obyvatel malé galské vesničky se ukrývá v kouzelném 
lektvaru. Recept na jeho výrobu pečlivě střeží druid Panoramix. 
Vždy býval expertem na sběr jmelí v korunách stromů. Když ale 
jednoho dne utrpí ošklivý pád, musí si připustit, že už není nej-
mladší.                                           Vstupné 90 Kč. Mládeži přístupné.

sobota 24. srpna ve 20 hod.

CAPITAIN MARVEL 
film USA – akční dobrodružný (2019), rež. A. Boden, 124min. 

Snímek Captain Marvel se odehrává v devadesátých letech dva-
cátého století a je tak zcela novým dobrodružstvím z dosud nevi-
děného období filmového světa Marvel. Film sleduje příběh Carol 
Danversové, ze které se stala jedna z nejmocnějších superhrdinek 
světa. Když Zemi zasáhne mezihvězdná válka mezi dvěma mimo-
zemskými rasami, Danversová se ocitá s malou skupinou spojen-
ců přímo v srdci konfliktu. Hraje B. Larson, S. L. Jackson, B. Men-
delson a další.             Vstupné 90 Kč. Mládeži do 12 let nevhodné.

pátek 23. srpna ve 20 hod.

LÁSKA NA DRUHÝ POHLED 
film F, B – komedie (2019), rež. H. Gélin, 117 min. 

Raphaelovi připadá jeho život naprosto dokonalý. Je slavným 
spisovatelem, čtenáři jej obdivují, milující a krásná žena ho pod-
poruje. A to až do jednoho večera, kdy to v jejich vztahu trochu 
zaskřípe. Druhý den ráno se Raphael probudí do úplně jiného, 
alternativního světa, ve kterém musí znovu a od začátku bojovat 
o svou životní lásku. Hraje F. Civil, J. Japy. 
                                       Vstupné 90 Kč. Mládeži do 12 let nevhodné.


